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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisa Masalah 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masalah kurangnya aktivitas gerak pada 

anak memiliki beberapa penyebab yang dapat di simpulkan dalam data yang berhasil 

dikumpulkan dari kajian pustaka, landasan teori dan observasi yang saling berkaitan. 

3.1.1 Aktivitas Anak Dalam Kehidupan Sehari-hari 

 Dalam kehidupan sehari-hari anak usia tersebut memiliki dua aktivitas yang 

berbeda, wakti saat mereka berada di sekolah dan mengikuti pelajaran, dan sisanya 

merupakan waktu dimana mereka berada diluar waktu sekolah. Artinya diluar 

waktu sekolah bisa saja melakukan aktivitas dirumah, diluar rumah, maupun 

dimanapun dan tentu secara mobilitas anak lebih bebas saat berada di jam luar 

sekolah. Hal ini yang akan menjadi penting mengenai penempatan waktu untuk 

anak sebagai user/pengguna dari desain yang akan dirancang. Maka juga akan 

dianalisa mengenai hal tersebut agar mencapai efektifitas dalam penyampaian 

kepada target sasaran. 

 

Gambar 1.2 
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 Hasil survei diatas merupakan data mengenai interaksi pertama anak ketika 

pulang sekolah. Data diambil dari SD Swasta di Kota Semarang yang memiliki 

siswa dengan SES A,B dengan melibatkan orang tua sebagai responden yang 

mengerti akan kehidupan anak mereka sehari-hari. Dengan demikian dapat melihat 

juga bagaimana pola hidup anak sesuai dengan SESnya. Rata-rata anak ketika 

setelah pulang sekolah hampir lebih dari 70% mengakses gadget sebagai hal 

pertama yang mereka lakukan ketika sampai di rumah, kemudian prosentase kedua 

dengan 12% adalah makan dan tidur siang Hal ini menunjukan saat ini 

ketergantungan anak dengan gadget sudah cukup tinggi. Sehingga dampak 

negatifnya adalah mereka mengalami masalah kurangnya aktivitas gerak. 

 

Gambar 1.3 

Kemudian hasil survei selanjutnya menunjukan durasi waktu yang digunakan oleh 

anak ketika sudah memainkan gadget. Data menunjukan lebih dari 60% mengakses 

gadget lebih dari satu jam ketika sekali pegang. Hal ini berarti ketika anak menjeda 

waktu dan kembali memegang gadget tersebut juga akan memakan waktu yang 

lama pula. Sehingga kembali lagi bahwa ini juga berkaitan dengan masalah 

kurangnya aktivitas gerak yang dialami oleh anak dengan durasi waktu berdiam 

dan asyik dengan gadget mereka yang cukup lama. 
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Gambar 1.4 

Lalu survei berikutnya adalah mengenai cara orang tua dalam mengantisipasi dan 

mengurangi dampak penggunaan gadget kepada anaknya. Dari data menunjukan 

bahwa 86,5% orang tua hanya menegur lisan, artinya cara yang digunakan adalah 

dengan kemampuan verbal untuk mengarahkan anaknya agar mengurangi 

penggunan gadget agar adanya upaya dalam meningkatkan aktivitas gerak pada 

anak. Tetapi cara dengan menegur lisan pun juga ada anak yang langsung mematuhi 

arahan tersebut, tetapi juga ada yang tidak mengindahaknya. Hal ini lah yang juga 

diperkuat data tersebut melalui proses pengambilan data dengan metode 

FGD(Focus Group Discussion). Dalam FGD ini akan menunjukan bagaimana 

orang tua dalam memperkuat data yang terkait dengan aktivitas anak saat berada 

dirumah dengan dampak negative dari gadget tersebut yang mengakibatkan anak 

menjadi kurang beraktivitas gerak. 
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Gambar 1.5 

 

3.2 Khalayak Sasaran 

3.2.1 Segmentasi Berdasarkan Geografis 

Dalam hal ini tentunya adalah mencakup target secara luas. Segmentasi akan bersifat 

umum dan berskala nasional. Karena secara geografis tidak spesifik dan lebih fokus kepada 

target utama yaitu lebih kepada anak-anak yang tentunya melingkupi keseluruhan target 

sasaran di seluruh Indonesia. 

3.2.2 Segmentasi Berdasarkan Demografis 

Secara Primer target sasaran adalah anak usia 6-7 tahun, karena di usia tersebut mengalami 

perkembangan intelektual yang sangat pesat seperti yang telah dijelaskan dalam teori. 

Sedangkan target sekunder adalah usia 5-11 tahun, karena ini merupakan perluasan dari 

jangkauan usia dari target primer, dimana usia sebelum 6 tahun merupakan masa menuju 

kepada perkembangan pesat yang dialami oleh anak, sedangkan usia diatas 6 tahun sampai 

11 tahun merupakan fase lanjutan dari perkembangan psikologis tersebut. 

3.2.3 Segmentasi Secara Psikografis 

Anak-anak yang mengalami masalah tersebut berdasarkan pengamatan secara umum 

bahwa mereka berada di SES B dan A, memiliki kecenderungan untuk senang dengan 
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sesuatu yang bersifat menyenangkan dan tidak membuat mereka bosan. Dengan data di 

atas yang menunjukan dimana anak lebih suka dengan permainan/game. Oleh sebab itu 

perlu melakukan pendekatan yang akan dilakukan kepada anak yang memiliki psikografis 

seperti pada data tersebut. 

3.3 Creative Brief 

3.3.1 OBJECTIVE: What is the brief for ? 

 Dari permasalahan yang timbul, menunjukan bahwa sangat penting untuk 

memberikan solusi kepada anak-anak yang mengalami masalah kurangnya 

aktivitas gerak, yang penyebab utamanya adalah karena ketergantungan terhadap 

gadget. Untuk itu batasan solusinya adalah fokus kepada meningkatkan minat 

aktivitas gerak tersebut, sehingga membuat anak tidak terlalu intensif dalam 

bermain gadget. 

3.3.2 ISSUE: What is the consumer issue ? 

 Dengan terjadinya masalah tersebut, akan memberikan dampak yang 

kurang baik bagi anak terutama kesehatan, baik fisik maupun motorik. Termasuk 

dampak interaksi sosial, daya produktivitas dan aspek lain yang akan 

mempengaruhi psikologi perkembangan anak. 

3.3.3 INSIGHT: The result of exploring 

- Masalah mengenai sisi lain gadet yang memberikan dampak kurang 

baik bagi anak, dengan ditemukanya masalah kurangnya aktivitas gerak 

pada anak akibat terlalu sering menggunakan alat teknologi seperti 

gadget. 

- Kurangnya aktivitas gerak pada anak yang akan menimbulkan dampak-

dampak seperti kesehatan, gangguan psikologis dan motorik 

- Ketika mengakses gadget, anak lebih cenderung suka dengan 

interaktivitas satu arah untuk memungkinkan anak berinteraksi dan 

bergerak dengan yang ada di sekitarnya namun tetap memenuhi unsur 

kesenangan. Hal ini ditunjukan ketika game/permainan sebagai 

prosentase yang dominan ketika anak mengakses gadget. 
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3.3.4 OPPORTUNITY: What is the opportuniy for the brand based on the issue and 

insight? 

Solusi dalam masalah ini adalah dengan adanya desain yang akan dirancang, 

membuat anak-anak menjadi lebih meningkat dalam aktivitas gerak, dan berlatih 

untuk lebih produktif. 

 

Gambar 1.6 

 

 

 

3.4 Boardgame 

Sesuai dengan tone and manner yang telah muncul yaitu mudah, efektif, dan 

menyenangkan. Mudah, yaitu desain yang akan mempermudah anak untuk menggunakan dan 

memainkan boardgame ini . Efektif, ketika anak-anak usia 6-7 tahun sebagai target primer, tidak 

menyukai sesuatu yang menyulitkan mereka, maka desain boardgame akan dirancangan dengan 

efektif baik fisik maupun cara memainkannya. Sedangkan Menyenangkan, adalah unsur yang 

paling penitng karena dapat membuat anak merasa nyaman dan senang ketika memainkan 

boardgame ini dengan ini juga akan meningkatkan aktivitas gerak dan interaksi. Boardgame 

menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan minat anak dalam beraktivitas gerak dan 

berinteraksi. Karena konten yang saat ini ada didalam gadget merupakan konten yang membuat 

anak menjadi kecanduan terhadap gadget, sehingga aktivitas geraknya menjadi kurang. Terlebih 
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dengan data yang ditunjukan ketika anak mengakses gadget, sekitar 82 persen mengakses 

game/permainan. Ini menunjukan bahwa pendekatan melalui desain permainan mejadi hal yang 

dapat menjadi solusi. Dimana tetap menyertakan sesuatu yang sesuai dengan tone and manner 

diatas, tetapi dengan kemasan/bentuk yang membuat anak menjadi meningkatkan aktivitas gerak 

dan berinteraksi.  Boardgame akan berisi konten yang mengkombinasikan 2 unsur yang berkaitan 

dengan anak-anak, yaitu edukatif dan fun atau sesuatu yang menyenangkan, tidak membuat mereka 

merasa bosan atau jenuh dan tetap memperhatikan 3 unsur diatas,  sehingga ketika desain ini 

membuat mereka merasa bosan, mereka kembali dengan kecanduan gadget yang cukup tinggi. 

Maka boardgame ini bertujuan untuk mengarahkan anak untuk meningkatkan aktivitas gerak 

melalui interaktivitas didalamnya. 

3.5.1 Tema Boardgame 

Berdasarkan data yang telah didapat, tema boardgame akan sesuai dengan target sasaran 

primer, yaitu usia 6-7 tahun. Dimana mulai dari konsep boardgame, desain, background 

serta gameplay akan menyesuaikan dengan target sasaran yang memiliki kebiasaan dengan 

aktivitas mereka dalam mengakses gadget, terutama game. Sehingga pendekatan melalui 

warna pada desain background dan tema yang terdapat pada gadget akan menjadi prioritas 

dalam menyusun tema ini. 

 

 3.5.2 Konsep Boardgame 

Ketika tema desain yang akan dirancang sudah didapat, yaitu edukatif dan menyenangkan, 

maka konsep visual dan permainan yang akan dirancang adalah kosep yang akan 

memenuhi 3 hal yaitu mudah, efektif dan menyenangkan. Konsep yang akan muncul 

adalah permainan dengan melibatkan interaktivitas antar pengguna. Maka, disini 

boardgame akan dapat dimainkan oleh lebih dari satu orang, dan dalam boardgame tersebut 

juga akan didesain permainan, dimana anak tidak akan hanya diam seperti bermain gadget, 

tetapi akan bergerak sesuai dengan permainan boardgame yang akan disajikan. Dengan 

begitu, maka konsep tersebut akan membuat anak menjadi lebih enjoy ketika memainkan 

boardgame tersebut.  
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3.6 Strategi Media 

Boardgame yang dapat membuat efektif dalam penyampaianya perlu sebuah media yang 

memiliki fungsi yang juga akan berpengaruh kepada target sasaran. Media yang sifatnya 

akomodatif untuk sebuah desain interaksi yang sesuai dengan target sasaran yaitu anak-anak. 

Boardgame yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan minat anak dalam melakukan aktivitas 

gerak dan interaksi akan menggunakan media yang beragam. Media konvensional sebagai media 

boardgame yang akan berbentuk fisik dan digunakan oleh pengguna untuk bermain. Sedangkan 

media digital adalah media yang akan berguna untuk sebagai media promosi, dan publikasi kepada 

target sasaran dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan media yang erat kaitanya dengan 

keseharian pengguna, salah satunya adalah gadget. Gadget menjadi platform digital yang akan 

membantu dalam mengarahkan target sasaran dengan komponen-komponen didalamnya seperti 

media sosial yang mudah untuk diakses, atau juga mengkombinasikan antara media digital dalam 

hal ini yang paling umum adalah gadget/smartphone dengan media konvensional seperti barang 

fisik dari boardgame itu sendiri. Bahan dasar dari bentuk fisik boardgame sendiri akan memakai 

bahan dasar kertas duplek dengan tebal 3 milimeter,  dengan tingkat ketebalan dan kualitas yang 

tinggi, sehingga meskipun berbahan kertas, tetapi boardgame akan menjadi lebih kuat, serta tidak 

mudah rusak, sehingga dapat dimainkan dengan aman, dan nyaman oleh pengguna. 

Desain yang akan dimunculkan dalam boardgame ini adalah illustration, dimana ilustrasi 

menampilkan unsur visual dengan pendekatan apa yang selama ini mereka mainkan digadget dan 

membuat anak menjadi meningkat aktivitas geraknya melalui ilustrasi tersebut. 

 

3.7 Strategi Anggaran 

3.7.1 Bahan dasar 

- Kertas duplek : 1 lembar = Rp.5.000,-  X  2 lembar = Rp.10.000,- 

- Kertas Ivory + cetak full color; 1 lembar A3 = Rp. 4.000,- X 4 lembar = Rp. 16.000,- 

- Laminasi ; 1 lembar A3 = Rp. 20.000,- X 4 lembar = Rp. 80.000,- 

Biaya total produksi = Rp. 106.000,- per unit boardgame. 

 

 


